GUM Reeks 16 - Stellingen avond 4:
1) Chlamydia staat ook wel bekend als ‘de druiper’ en gonorroe staat bekend als ‘de sluiper’
onder de soa’s.
Antwoord: Onjuist, het is namelijk andersom. Chlamydia staat bekend als ‘de sluiper’, omdat
de infectie vaak zonder klachten verloopt. Gonorroe staat bekend als ‘de druiper’, omdat het
bij mannen een pusachtige afscheiding uit de penis veroorzaakt.
2) Meningokokken kunnen de bloed-hersenbarrière passeren.
Antwoord: Juist, hierdoor kan de bacterie in de hersenen komen en een
hersenvliesontsteking veroorzaken.
3) Commensale huidbacteriën zijn nooit schadelijk en leiden dan ook nooit tot ontsteking van
de huid.
Antwoord: Onjuist, commensale huidbacteriën kunnen via een wondje de huid en diepere
huidlagen infecteren en leiden tot lokale infecties (bv erysipelas) of systemische complicaties
tot gevolg hebben (bv toxisch-shock syndroom of bacteriëmie).
4) Een gezonde (niet zwangere) vrouw heeft een blaasontsteking. Zij dient direct antibiotica
te krijgen.
Antwoord: Onjuist- eerst niet-medicamenteus behandelen (veel drinken, pijnstilling)
5) Een longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie en niet door een virus.
Antwoord: Fout, een longontsteking kan veroorzaakt worden door verschillende microben.
Dit kunnen zowel bacteriën als virussen zijn.
6) Bij een ulcus ventriculi ontstaat een situatie waarin de submucosa dusdanig is beschadigd
dat de mucosa bloot komt te liggen.
Antwoord: Onjuist, de mucosa is juist beschadigd, waardoor de submucosa bloot komt te
liggen.
7) Het eerste verschijnsel, dat tot 2 maanden na de tekenbeet kan ontstaan, is altijd een
(blauw)rode, ronde vlek die groter wordt.
Antwoord: onjuist, de ziekte van Lyme kan zich uiten in een verkleuring van de huid op de
plek van de tekenbeet, die steeds groter wordt. Deze verkleuring kan tot 3 maanden na een
tekenbeet verschijnen en kan verschillende verschijningsvormen hebben. Dit is dus niet altijd
erythema migrans.
8) Bij diarree is dient men antibiotica te krijgen.
Antwoord: Onjuist, dit hangt af van de oorzaak. Bij een infectieuze oorzaak kan het worden
gegeven. Let op, diarree kan juist een bijwerking zijn van antibiotica!

